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الابهاج في أ حكا م المعتمر والزائر والحاج
المقدمة
الحمد لله ، شرع أحكام الدين بأوضح الحجج -سبحانه-
رغب في الاعتمار ، وعالم فريضة الحج ، وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من اعتصم بها فاز وابتهج،
وأصلي وأسلم على نبتنا محمد قدوة من طاف وسعى وبالتلبية
لهج ، وعلى اآله الطاهرين ، وصحابته الميامين ، ما جاز الححيج
بالدعاء في كل فج ، ومن تبعهم بإحسان ما عبقت عرصات
الحرمين الشريفين بأزكى أرج .
أما بعد:
فإنها لمناسبة عزاء ، ورحلة إيمانية زهراء ، أن تتلاقى
قلوب المؤمنين ؟ على الطاعة والتقوى ، والمحب!ة والتاآلف،
وجهودهم ؟ على البر والهدى والخير ، ومقاصدهم ، على مرضاة
الله ورضوانه سبحانه.
أيها القارئ الكريم ! وفي مقذمة هذه السطور المضيئة ، يسسسرنا
4 الا بهاج فى ا حكا م المعتمر والرا ير والخاج
أن نهتئ الوفود المباركة بسلامة القدوم ، وتحفق أقلهم المروم ،
فيا أيها الحاج المبارك ، والمعتمر الموقق ، والزائر الكريم ، طبتم
وطاب ممشاكم ، وتقثل الله خخكم ومسعاكم ، وحللتم أهلأ
ونزلتم سهلأ ، بين إخوانكم في مهبط الوحي والرسالة ، بلاد
الحرمثن الشردفنن ، حرسها الله.
أخي الحاج ! أخي القارئ الكريم ! ولما كان الحج إلى بيت الله
الحرام ، أحد أركان الاسملام ، وشعائره العظام ، ولما لزم الحاج
من تعلم أحكامه ، والتفقه في مناسكه ومرامه ، وانطلاقأ من
الاهداف السامية النبيلة د(الرئاسة العامة لمثحؤون المسجد الحوام
والمسمجد النبوي ) في نشر نور العلم والمعرفة ، ومساعيه الحثيثة في
التوجيه والوعظ والارشاد ، وبذل الخ!و والمعروف لكئير من
العباد ، وخصوصأ فضماد البلد المبارك ؟ مكة المكرمة ، مثابة
الرحمة والهدى والاسعاد ؟ ولحقكئم علينا -ياضيوف الرحمن
الكرام - من كريم الضيافة والوفادة ، وحسمن البيان والافادة ،
حرصنا على إهدائك مجموعة علمية تفيدك في عقيدتك وحجك
وعمرتك ، وكيفية تعظيمك لهذا البيت العتيق منها ما تكحل به
الا يهاج في ا حكا م المغتجر والزالر والحاج
ثاظريك " الإبهاج في أحكام المعتمر والزائر والحاج أ .
وهذا الكتيب القتم ، قد جمع بحمد الثه ، صفوة أ!كام
مناسك الحج والعمرة والزيارة ، من أول لحظة إلى آخر لفظة ، في
أسلوب سهير مت!ر ، معضد بالدليل الصحيح ، والرهان
الناصع الصريح ، مع إلماحات وتصويبات لبعض الاخطاء
التي يقع فيها الحاج والمعيتمر والزائر ، راجين أن تلقى لديك
حسن القبول ، والنفع المأمول ، نسال الله -عر وجل - بأسمائه
الحسنى وصفاته العبر أن لمجعل هذا العمل خالضا لوجهه
الكريم ، وأن تنفع به الححاج والزوار والمعتمرين ، وأن مجعله في
ميزان حسنات المح!سشن ، ومن كان سبتا في الانتقاء والظبع
والنشر ، إنه ولي ذلك والفادر عليه.
اللهخ ياحيئ يا قيوم ! تقثل من ضيوفك حمخهم ، واكتمث لهم
أجزهم ، وامح عنهم وزؤهم ، وارزقهم الاخلاعق وحسن
الاتباع ، وجتبهم مسسخدثات الأمور والابتداع ، وأجمذهم إلى
أوطانهم سالمين عائمين ، عفوظين في تزك وبحرك وجؤك ،
برحمتك يا أرحم الرحمين . امين.
الا بهاج في ا حكا م الفعتمر والرائر والحاج
وصل القهئم وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى اآله الاظهار ،
وصحبه الاخيار ، المهاجرين منهم والأنصار ، ما تعاقب الليل
والنهار .
ا .د .مخئاالرحن بن مخبا الغزيز الممئديس
الوئيمس العام لشزرن المسجد الحرام والمسمجد الثبوي
لهامام وخطبب المسجد الحرام
الا بهاج في احكام المعتمر والرا ئر والحاج
فضلى الحج والعمرة
أخي المسلما
الحج والعمرة فضلهما عظيم عند الله لمن أخلص نتته دله،
وأتى باعمالهما كاملة كما جاء في القرآن الكريم وال!نة النبوية
الشريفة.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ! :
" من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته
أفه " . أرواه مسلميأ.
والمعنى : أنه يرجع وقد غفرت ذنوبه كالطفل الذي لم
يكتسب أي ذنب أو معصية.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله ءلمجيو قال :
" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور لي!ى
له جزا م! إ لا الجنة ! . (ور؟ه ادبخارف وعسدم) .
والحج المصرور -أخي المسلم - : هو الذي لا رياء فيه
ولا سمعة ، ولم يخالطه إثم ولا فسوق ، وهو الذي جاء الحاج
باعماله على الوجه الاكمل كما أمره الله تعالى وأمره
رسوله !ي!+
الإ بهاج ؤب أ خكام الفغتمر والزا ئر والحا تج
حكم الحج والعمرة
الحج هو الر كن الخامممر من أركالت الاسا،م ، ولقد أجمعت
الامة محن عهد الثجوة عاى و جوب الحج محاى ك! هسلما ، بالغ،
عاقا! ، خؤ ، مستطمع بماله وبدنه ، مرة واحدة في العمو،
و ش يد المرأة وجو د ه!ؤ أ ، قال تعاك : تمؤ يتؤ غل آقاءل! جخ
آ كسئح! قق آشمالاص! إثحؤ !مبيلأ غ أ-" كص أ!: ،9) .
وأسا العو ة آخي المسلم فهي واجبة محوة و احدة فا العمو عاخأ
الحمحمح م!! آ!وال أطا إلعلم ، سواء كان! جمع الحج ، آو محخفردة
الني %ممب وقيط آخو من ا أحام ، وتجب عاى شا! !سلم ، بالغ ، عاقل،
يمالك راحلة ئو صله إلى مثة المكومة ، ونفقة يستعيهت بها عا!
قضاء حاجاته ، و فهـيد الم!هـآة لم!وط و جود مخزم .
شروط قئول الحج والعمرة
الح! والعمرة عبادة لله -عؤ و جل - و كل عبادة صمغوت أ و
ك!هـت لا بذ ههـا ! لتحوطين مهضين ، حتى تكون نختقتلة عند الله،
و لكي تنا اصط بها !ا أشدت !ت يى ضى الله و ا جنة.
الت! ط الاول : آن تثون العبادة خالصمة ير اد بها وجه الله
'Y بهاج في أحكام المعتمر والرائر والحاج
وحده ، لا يشرك المسلم مع الله فيها أحذا من خلقه.
قال الثه تعالى في الحديث القدسي : ! أنا آعنى الشزكاء عن
الشرك ، من غمل عملأ اشزك فيه معه عيري تركته ولثزكه ، .
أرواهـ!سلكل) .
والمعنى : أن الله لا يقيل من غئده العمل وقد أشرك في نتته
أحذا مع الله ، ومن ذلك من يفعل العبادة لاجسل أن يراه الناس
حاجا أو معتجرا ، أو أن يسمع عنه الناس ذلك ، فكلها من
عبطا! الاعمال ، فاحذر أضى من ذلك كله ا .
السرط الثاني : متابعة النبي ء!يو في أداء العبادة .
فإن كل عبادة أمرنا الله بها ، فإنه ئعقمنا صفتها وكيفيتها،
وهذا ما نحده في كتا! الله الكريم وسنة رسوله ! .
فلست ترى عبادة في الاسلام إلا ولها صفة تؤدى بها،
فللصلاة صفة خاصة بها ، وللزكاة كذلك ، ومثلهما صوم
رمضان والحج وسائر أئواع العيادات .
وقد كان رسول الله ءلمجيوو يؤدي مناسكل الحج ويقول : " خذوا
عتى مناسككم " . (وواه مسلم يالعاظ متقاولة) . أي : انظروا ماذا أفعل قي
الا بهاج في أخكا م الفعتمر والرائر والحاج
أعدال الحج والعمرة ، واقتدوا بي.
وكان يخذر من كل زيادة لم يشرعها الله ولا رسوله ، فقال
عليه الصلاة والسلام : " من غصر عملأ ليسى عليه آفرنا فهو
رد أ) . (؟ ؟ اه صلبم) .
والمعنى : مق أتى بطريقة وعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله!
فهي مردودة غير متقبلة.
ولتحعل -أخي المسلم - هذين الشرطين أمام نظرك في كل
عبادة تؤديها.
وفي الحج والعمرة تعلغ أن أهم ما يجب عليك حال ادائك
نس! الحج والعمرة أن تتأكد ؟ هل حققت الاخلا صدله ؟ وهل
أديت الحج والعمرة كما شرع الثه وشرع رسوله !؟ .
الفهغ اجعر كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ، لا نبتغي
فيها رياء ولا سمعة ، ونؤديها لك كما أمرت ربنا ، وأمر
رسولك ! . القهغ آمين.
أخي المسلم!
إذا عزمت السفر إلى بيت الله الحرام في مكة لاداء الحج،
الابقافي في ا حكا م المعتمر والراير والخاج
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فاجحل زادك ونفقتك من المال الطيب الحلال ، وابحث عن
الرفقة الصالحة التي تعينك عل الطاعة ، وتعقم الاخكاتم المتعلقة
بالحج ؟ حتى تعبد الله على بصيرة ، وحتى لا تقع في أي خطأ
يفسد عليك حخور ، واسأل أهل العلم الراسخين فيه عمسسا
أشكل عليك ، فقد أخبر الرسول !لمجياله : إ! أنهم ورثة الائبياء " .
(!وأه أبوداود برقص وهو صحيح ) .
ونذثمرك أخي الكويم ؟ أثه يوجد داخل المسجد الحرام ، وفي
المشاعر المقدسة ، مكاتب للإفتاء وهواتف للنساء ، تسأل عما
أشمكل علي! في الحج والعمرة ، فجزى الله القائمين عليها خيرا .
ولمجور عل المرأة أن تسافر مع مخزم لها من أب أو أخ أو اليي
أو زوج !نحوهم ؟ فإن سافرت وحخت لوحدها بلا مخزم
فهي آثقة ، وحخها صحيح إلط شاء الله تعالى.
والان ندخل وإتاك أخي المسلم قي رحاب هذا الدين
العظيسم ، وأحكام عبادة من العبادات العظيمة ؟ فنبدأ معك أخي
رحلة المسير إلى خير بقاع الله ، إلى الارض التي بارك الله فيها
وجعلها بلذا آمتا ، وأقن من فيها ؟ إلى البيت الحرام .
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الا بهاج في ا خكا م المعتمر والرا ئر والخا تج
أنواع الائساك
أخي المسلم ! للحج ثلاثة أنسافي يختار الحاج هنها واحذا ،
وبأئها قام فإن حخه يكون صحيخا ، وهي كما يلي:
الئسث الأؤذ : التمئع:
وهو أن يخيرم من الميقات بالعمرة وحدها في أشهر الحج،
والتي هي : شوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذي الحجة،
قائلا : " لتيك عمرة " ، ثم يأتي بأعمال العمرة كاملة ، فإذا
طاف وسعى وحلق أو قضر تفت عمرته ، وحل له كل شييم
خرم عليه بالإحرام .
فإذأ كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده ، من
مكانه الذي هو فيه قائلا : " لتيذ خجا " .
وعلى المتمتع هدي وهو شا! ، أو شئع بدنة ، أو شئع
بقرة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى
أهله.
والتمئع أفضل الائساك لمن لم يكن معه الهدي على الصحيح
من أقوال العلماء ؟ لا! النبي !يو قال لاصحابه بعد أن سعى
الا بهافي في ا حكا م المغتمير والرا يو والخاج
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بين الصفا والمروة : " من كان منكم ليمس معه الهدي فليحل
وليخعلها عمرة " . (رواه البخاري ومسدم) . ولا! الحاج جمع في رحلته
بين الحج والعمرة
الئسذ الثاني : القران :
وهو أن يخيرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات
قائلأ عند نتة الدخول في النسك : " لتيك عموة وحجا " ، فإذا
وصل مكة طاف طواف العمرة ، وسعى للحج والعمرة سعتا
واحذا ، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الافاضة ، ثم ييبقى
على إحرامه لا تخلق ولا يقض!ر حتى يخرج إلى منى يوم الثامن من
ذي الحجة ، وييتم بقتة نسكة ، والقارن متل المتمتع في الهدي ،
فهو واجمب عليه ، فإن لم لمجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة
إذا ربم إلم! أهله.
الثسذ الثالث : ا لافراد :
وهو أن ي!رم بالحج وحده في أشهر الحج من الميقات فائلأ
عند نتة الدخول في النسك : " لتيك خجسا " ، ويعمل المفيرد
عمل الحاج القارن ، إلا أن القارن صكب علية هدي ، والمفيرد
ليس! عليه هدي ؟ لانه لم يجمع بين الحج والعمرة كالقارن
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الا بقا ج في ا خكا م الفعتعر والرأ ئر والخاتج
والمتمتع.
والحاقي يخئز بين هذه الائساك الثلاثة ، لكن أفضلها التمتع
لمن يكق معه الهدي كما سبق بيانه.
أخي المسلم!
اذأ تو!هت إلى بيت الله الحرام تريد الحح أو العصرة فاعلم أ ن
بداية دخولك الئسك هو الاحرام من الميقات .
والاحرام : نتة الدخول في نسك الحج أو العمرة .
وكل من أتى إلى مكة يريد ححة أو عمرة فإنه يخيرم من
الموا قيت.
الا بهاج في ا حكام المعتمر والرا ئر والحاج
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ا لموا قيت
المواقيت هي : الاماكن المعلومة التي حذدها وبئنها نبئثا محمد
!! للقادمين من مختلف الاماكن في بقاع الارض إلى البيت
الحرام ، فيخيرموا منها قبل الوصول إليه.
وهذه المواقيت هي:
ذو المحقيقة:
وهو ميقات أهل المدينة النبوية ومن أتى على طريقهم ، بينه
وبين المسحد النبوي ثلاثة عشر كيلو مئرا ، وهو أبعد المواقيت
عن مكة ، بينه وبين مكة أربع مئة وعشرون كيلو متزا ، ويسمى
اليوم : أبيار علي.
1 ، 5 ة " :
وهي قرية قريبة من مدينة رافي ، والناس يخرمون الآن من
رابغ ؟ لائها قبل الجحفة بيسير ، بينها وبين مكة مائتان وثمانية
كيلو مترات ، وهي ميقات أهل الشام ومصر ، وأهل شدال
المملكة العربية السعودية ، وأهل بلدان أفريقيا الشمالية
والغربية ، ومن أتى على طريقهم.
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الإ بهاج في ا خكا م الفعتمر والرا ير والخاقي
قرن المتافيل :
ويسمى : السيل الكئير ، بينه وبين مكة ثمانية وسبعون كيلو
م!زا ، وهو ميقات أهل نجد ، وأهل الشرق كله من أهل
الخليج ، والعراق ، وإيران ومن أتى عل طريقهم ، ويحاذيه الآن
ميقات وادي محرم الواقع في طريق الهدا غرب الطائف ، يبعد عن
مكة خمسة وسبعين كيلو متزا ، وهو ميقات أهل الطائف ومن أتى
عل طريقهم ، وهو ليس! ميقاتا مستقلا.
تقمقغ:
ويسمضى اليوم ال!غدتة ، وتبعد عن قكة مائة وعشرين كيلو
م!زا ، وهو ميقات أهل اليمن ، ومن أتى عل طريقهم.
ذات جمرو :
وهو ميقات أهل العراق وسكان الممثرق ، وهو مهجور
الآن ، لعدم وجود الطرق عليه ، يبعد عن مكة مائة كيلو مترا ،
وحجاج العراق والمشرق يخيرمون الآن من السيو الكبير أو من
ذي الحليفة.
أفا أهل مكة فيحرمون للحج من بيوتهم ، ويحومون للعمرة
من التنعيم ، أو من أي مكالب خارج حدود الحرم
الا بهافي فى ا حكا م المعتجر والرا ير والحاج
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ومن كان ض!كنه دون هذه المواقيت : كأهل حذة ، وتحرة ،
والشرائع ، وعيرها ، فيخيرمون من بيوتهم للحج أو العموة .
ويجب على كل مسليم مر على هذه المواقيت وهو يريد الحج أ ن
ئحيربم منها ، فإن تجاوز الميقات وهو يريد الحج دولن أن يخرم
هتعقدا ، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه ، وإن لم
يفعل ذلك فعليه دلم ؟ وهي شا! يذبحها في مكة ، ويوزعها على
فقرائها ، ومن تجاوز الميقات ناسيأ أو نائمأ وهو لم يخرم فعليه
العودة والاحرام من الميقات متى تذكر ، وإن لم يفغور فعليه د م
كما سبق بيانه.
أعمال الحاج والمعتصر عند الميقات
فإذا وصلت أخى المسلم إلى الميقات عن طريق البر بالسيارة
ونحوها ، فإنه يسن لك أن تغتسل وتتظيب بسائر جسدك ،
وتقئم أظافرك إن تيسر لك ذلك ، ولمجب عليك حينئذ أن تلب!مر
الاحرام إزارا ورداء أبيضين جديدين وهو الافضل أو نظيفين.
ويجب ألأ يمسق ثياب الاحرام طيب ، فإن م!ها طيمب فعليكل
أن تغسله
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الإ بهاج في ا حكا م الفغتمر والرأ ئر والخاقي
والمرأة ليس لها لباس مسنون للإحرام ، بل تلبس ما شاءت
من تيابها ، فتلبسى الثوب المحتشم الساتر ، وتبتعد عن أسباب
الفتنة ، ولا تتطيب المرأة للإحرام إذا كانت ستمز بالرجال .
ويستحمت لك أخي المعمملم أن تحرم بعد صلاة فريضة ، فإن لم
يكن وقت فريضة فتصلي ركعتين وتنوي بهما سنة الوضوء .
فإذا فرغت من ذلك كله فانيى الاحرام بما تريد قائلأ:
" لتيك عفرة )) ، إن كنت متمتعا ، أو تقول : " لتيذ عموة
وحجا " ، أن كنت قارنآ ، أو تقول : " لبيذ حخسا " ، إن كنت
مفردا ، ثم تبدأ بالتلبية فتقول كما قال نبئك محمد !و ثما أحرم
ولثى : " لتيك القهتم لئيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، أن
الحمد والتعمة لك والملك ، لا شريك لك " . (شواه سبخاكأى ومسدم) .
وإذا كان قدومك أخي المسملم بحزأ ، أو عن طريق الجؤ ، فقد
جرت العادة أن يعلن قائدوا الطائرات ، ورتان السفن للركاب
عن قرب محاذاتهم الميقات ، ليستعد الحجاج والمعتمرون للبس!
إحرامهم ، فإذا صاروا بمحاذاته أهفوا بالحخ كما لمعبق وأن بتنا
لك.
ولا بأس في هذه الحالة أن تخرج من بيتك بلباس الاحرام
الابهاج في ا حكا م المعتمر ولملرأيمر والخاج
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وتركب الطائرة أو السفينة ، فإذا علمهـت بمحاذاة الميقات فتنوي
الدخول في الئسور وتليي.
وينبغي للحاج أدط يكثر من التلبية ويرفع بها صوته ، أما المرأة
فائها ت!ي!ز يها بقدر ما تسمع ثفسها ومن حولها ، وتستمر التلبية
للمعتمر حتى يبدأ بالطواف ، وللحاج حتى يرمي جمرة العقبة
يوم النحر.
الا بهاج في ا حكا م الفعتمر والرا ئر والحاج
محظورات الإحرام
أخي الحاج والمغتعر!
إن دخولك في نسك الحج والعمرة يمنع عليك مجموعة من
الاعمال فيجعلها محزمة عليك تسمى "محظورات الاحرام"
وهذه المحظورات هي:
أولأ : إزالة لثيء من الشعر بحلق أو غيره ، وتقليم الأظافر
من اليدين أو الرجليئ ، ويجوز للمخرم أن يحك رأسه بيده إ ن
احتاج إلى ذلك ، وإن سقط من ذلك لثيء بدون قصد أو فعله
المحرم ناستا أو جاهلأ حكمه فلا لثيء عليه.
ثانيأ : استعمال الطيب بعد الاحرام في الثوب أو البدن أ و
غيرهما ، أما الاليب الذي تطتب به قبل الاحرام في رأسه ولحيته
فلا يضر بقاؤه بعد الاحرام .
ثالثأ : لا يجامع المخرم زوجته ، ولا يباشرها بشهوة ،
ولا ئقتفها ولا يئالر إليها بشهوة ، ولا يخالب المخيرم النساغ ،
ولا يغقد النكاخ عليهن ، سواء لنفسه أو لغيره ما دام مخيرقا.
رابعأ : لا يلبس المخيرئم القفاؤين وهما ما يلبسر على اليدين.
الا بهافي في ا حكا م المعتمر والرا يو والخافي
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خامسأ : يمنع المحيرم من التعوض للصيد البري بالقتل أ و
التثفير أو الاعانة على ذلك كالارانب والحمام ، ويخرم الصيد
دائمآ عل المخيريم وغير المحرم إن كان داخل حدود الحرم .
سادسأ : يخرئم على الرجل لبسرر القميص أو المخيط على
الجسم كله أو بعضه ، كالسراويل والفنيلة والعمامة والئزنس
والخفين ، أما إذا لم يجد إزارا كمن نسيه وهو عل متن الطائرة فإنه
يتزر بأي توب ، فان لم يجد فيحرم في السراويل ، وكذلك إذا لم
يجد النعلين !تلبسر الخفين ، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
ولمجوز للمخوم لبس ما يحتاجه من النعلين ، وساعة اليد،
والخاتم ، ونظارة العسين ، وسماعة الاذن ، والحزام ، والكمر
الذي يحفظ فيه المال والاوراف .
سابعأ : ي!رم على الرجل المحيرم تغطية رأسه بملاصق
كالاحرام أو العمامة أو الغترة والطاقية.
أما الاستظلال بالشمسية أو الخيمة أو سقف السيارة أ و
حمل المتاع على الرأس فلا باس في ذلك ، وإن غطى المحرم
رأسه ناسيآ أو جاهلأ الحكغ فيحب عليه إزالة الغطاء متى تذكر
أو علم بالحكم ، ولا شيء عليه.
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الا بهاج في ا حكا م المعتمر والرا ير والحاج
ثامنأ : يخرم على المرأة المخيرمة أن تلبس القفازين في
يديها ، وأن تستر وجهها بالتقاب الذي يخفي وجهها وتفتح
لعينيها ما تنظر به ، فكل ذلك لا يحل لها وقت الاحرام ، والذي
لمجب عليها ستر وجهها بالخمار الشرعي من فوق رأسها على
و!هها حال موورها بالرجال أو مرورهم بها.
وتخرم عل المخيرم وغير المخيرم قطع شجر الحرم ونباته
الاخضر الذي نبت بغير فعل الانسان ، ولا تلتقط الفقطة في
الحرم إلا لتعريفها.
قد تحتاج أخي المخيرم إلى تغيير ثياب الاحرام وتنظيفها،
وأن تغسل رأسك وبدنك وكل هذا جائز ، وإن سقط مع ذلك
شعر دون قصد فلا شيء عليك.
أخي الحا! والمعتمر!
دخولك في النسك يوجب عليك البعد عن المعاصي،
والاكثار من الذكر والتلبية ، فاحذز أن تفميمد حخك وعمرتك
بييبة أو تميمة ، أو كلام فاحش! ، أو مخاصمة ، كما يكثر من
بعض الناس هداهم الله ، كما يجب عليك أن تغضر بصزك
وتقصر شمغك عما حرم الله عليك ، وأن تقتل على رتك
الابهافي في لم حكا م المعتمر والرا ير والحافي
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وعبادتك ، وعليك أن تبقى تلهج بالتلبية والذكر وقراءة القرآن ،
وليكن طريقك كله عبادة وبكرا .
نسال الله لكل حافي المبول والاعانة ، ونسأله سبحانه ضر
العدل وخير المسألة.
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الا بهاج في ا حكا م الفعتمر والرا ير والحاقي
دخولى مكة والمسجد الحرام
لما دخل رسول الله !ياله مكة المكرمة اغتسل . (رواه حبخاضي
وصسلبم) .
فيسن لك الغعئمل إذا وصلت مكة ، وقد أجمذ بالقرب من
الم!ممجد الحرام أماكن عديدة للوضوء والغسل ، نسال الله أ ن
يجعل ذلك في ميزان حسنات من أمر !ا وهتأها لضيوف الرحمن.
بعد ذلك تذهب إلمما المسجد الحرام متجهآ نحو الكعبه وأنت
لا تزال ملبيآ ؟ لتؤدي مناسك العمرة .
ويسن لك عندما تدخل المسجد الحرام أن تقدم رجلك
اليمنى ، وتقول : " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
الف!هئم افتج لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، ووجهسه
الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم " ، وهذا الدعاء
يقال عند دخول سائر المساجد.
(هذا الحديث أؤله : " بسم الله والصلاة " . رواه ابن السني
وصححه الألباني . أما " والسلام على رسول الله ، الففئم افتح لي أبواب
رحمتك " . فرواه مسلم ، أما اخره من " أعوذ بالئه العظيم " . فرواه
أبوداود وصححه الألباني في صحيح الجامع ) .
الابهاج في ا خكام المعتعر والراير والحاج
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ثم تتحه نحو الكعبة لتبدأ طواف العمرة ، ويجب عليك أ ن
تكون متطقزا حال الطواف ، ويسن الاضطبغ للرجر في هذا
الطواف من بدايته إلى نهايته -وهو : أن يحعل وسط ردائه تحت
إبطه الائمن كاشفا عن كتفه الائمن ، وطرفيه على كتفه الائسو-
وتنقطع التلبية حال البدء بالطواف .
طواف العمرة
صفة البدء قي الطواف : أن تتقدم إلى الحجر الاسود فتستلمه
بيدك اليمنى وتقبله ، فإن لم يتيسر لك استيلامه بيدك فإنك
تستقبل الحجر وتشير إليه بيدك اليمنى ولا تقبلها ، قائلا : " الله
أكبر " . (رواه أديخاري) . ولو قل! : " بسم النه والله أكبر " ، فحسن،
(كما ثت عق 31ت عص وضي الله عنهما موقوفأ ، ر!ا 3 البي!قمي 79/5 وقال الحافظ إبن حجو في التلخيمر الحبير:
صتده صحبع 247/2) ، ويسن لك في بداية الطواف أدن تقول : " الق!هئم
إيمانأ بك وتصديقأ بكتابك ، ووفاء لبعهدك ، واتباعأ لسنة نبيك
عمد !ي!ه " . (المصدر ارريق) .
والا!نضل للمغاتالر ألا يزاحيم الناس ولا يؤذيهم بالمدافعة،
ولا بالمشاتمة والمضاربة ، فإن ذلك خطأ يذهب هيبة العبادة .
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الا بهاج في ا حكا م المعتمر والرا ئر والخاقي
ثم تبدأ الطواف سبعة أشواط بادتما بالحجر الأسود جاعلأ
الكعبة عن يسارك ، ذاكؤا ومستغفزا ، وداعتا الله بما تشاء من
الدعاء ، أو قراءة القرآن ، دون أن ترفع صوتك بأدعية محددة
كما يفعل البعض ؟ لأن في هذا تشويمثحا على إخوانك الطائفين.
فإذا وصلت إلى الركن اليماني فاستلمه بيدك اليمنى إن تيسر
لك ذلك . ولا تقتفه ولا تتم!ح به كما يفعل البعض ؟ لا!
ذلك لم يثبت عن النبي ! ، وتفعل ذلك كل شوط من طوافك،
وإن لم يتيسو لك استلام الركن اليماني فامض دون أن تشير إليه أ و
تكئز.
ومن الستة لذ أخي المعتمر أن تقول بين الركن اليماني
والحجر الاسمود : (زشآ ة ايخا في ألأ يا حتيئتتة ؤفي آ لأخمسرؤ
حمممثه و!يا عكذ اب اقار ل!1 البف ة : 1 0 12 . (!واه -حمد ، وآبوداود ط وا- يخىتيمة،
ة صححه ا!بايئ) .
وهكذا يواصل المعتمر طوافه سبعة أشواط بادتا بالححر
الاسمود ومنتهتا إليه في كل شوط ، كفما مز بالحجر الاسود
استلمه وقئلة ، وقال : " الله أكبر " ، فإن لم يتيسو استلامه
وتقبيله ألثمار إليه عند محاذاته بيده اليمنى وكؤ مرة واحدة .
الا بهاج في ا حكا م المعتمر والزائر والخائج
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وي!ن الرقل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدو م ،
والرتح!! هو : الاسراع قي المشي مع تقاوب المخالى ، وإن لم تتمكن
من الرقل ظ، بأس ، فالآمر في ذلك سنة وليس واجبآ.
إذا انتهيت أحي المعتمر من الطوإف فبادو بتغطية كتفك
الأيدفى ، ويسن لك أن تصلى ركعتين خفيفتيئ خلف مقام
إبراهيم ان تيسر لك ذلك ، وإن لم يتيسر ذلك لر!ايم ونحوه
فصل أو كعتين في أي موضع من المسحد الحرام ، تقرأ في الركعة
الأولى بعد الفاتحة سورة : لإقل يائهآ أئ!نمرولت مهوأ الثاشر؟ن ت 11 .
وتقرأ في الركعة التانية جمعد الفاتحة سورة : لأقل هو آطه
آخ!دى !11،ش!ص : 1! . (؟؟أهـهـسلم) ، وابى قرأت بغيو هاتين السورتين
فلا بأس نمأ ذلك.
واعلم أن رسولى الله صطاورب لفا قضى طوافه تو!ه الى زمزم
وشرب منه . (رق 31 أحمد) ، فم!ن لك إذا فرعت من طوافك أن تذهب
إلى زمزم وتشرب منه أو تشرب من حافظات الماء المعذة لذلك.
ويستح!مث لك أن توجع إلى الححر الأسود وتستلمه إن تهـي!ر
لك ذلك . (؟ شاه مدم) ، وا لا فاتركه خاصة وقت الزحام .
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الا بهاج في ا حكا م المعتمر والرا ير والخاتج
من أخطاء الخجاج والمعتمرين أثناء الطواف
والحجاج والمعتمرون يؤدون طوافهم حول الكعبة يصدر من
بعضهم أخطاء ننبهك إلى بعضها أخي المسلم حتى لا تقع فيها:
. تدخل بعض الطائفين في الجخر أثناء الطواف ، والصحيح
أن الطواف داخل الجخر يبطله ، فمن طاف شوطأ أو أكثر
داخل الحجر فعليه إعادته ؟ لا! الجخر يغذ من الكعبة،
ولأن المسلم مأمور بالطواف خارج الكعبة ، وليمس من
داخلها.
. يستلم بعض الطائفين جميع أركان الكعبة ، وربما جميع
جدرانها ويتم!ج بها وبمقام إبراهيم ، ولم يستلم النبيئ كي!
من الكعبة سوى الخخر الأسود ، والركن اليماني.
. يرفع بخعض الطائفين صوته أثناء الطواف مما لمجصل به
التشوي!ث! على بقية إخوانه الطائفين ، وكذا المزاحمة المثمديدة
لتقبيل الحجر الاسود والصلاة خلف المقام ، ومجصل مع
هذا اختلاط الرجال بالنساء ، وأحياتا تحصل المشاتمة
والمضاربة ، وذلك لا يجوز ، لما فيه من فتثة الرجال بالنممماء
الا بقاج !ه أ حكا م الفغتمر والرا ئر والخاثج
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ومن الأذى للمسلمين ، ولأن الشتم والضرب لا يجوز من
المسلم لأخيه بغير حق ، ولتكن خلقذ في هذا المكان العفو
والصفح عضن اخطأ بحقك أو أساء إليك.
. يخضم! دعضر الطائفين لكل شوط من أشواط الطواف
دعاغ خاصا يقرءونه من كتب موضوعة لهذا الأمر ، وهذا
من البدع المحدتة التي لا أصل ها في الديق ، فلم يثبت عن
النبي !حيهثثالة من الأدعية والأذكار في طوافه إلا التكبير كلما
أتى على الحجو الأسود ، ويقول بينه وبين ال!هـكن اليماني في
آخر كل شوط : لأوشآ ءاشا ثآ ألذيآ حتتتسن! وفي آ يلأخرؤ
صمتة ؤ!ا غذالب أفاو لأأسز 3 : 201) .
ومن هتابعة افبي ط!ءص! ألا تفنرم نف!ك بدعاء خاص للشوط
الأول ، والثاني وهكذا حتى السابع ، و قد أرفقنا لك آخو هذا
الكتاب جملة مختارة من الأدعية التي وردت في القوآدط والسنة،
تدعو الله بها ، وهيئ مما يغنيك عما سواها إن شاء الله تعالى.
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الا بها ج في أ حكا م المعتمر والرأ ير والخا تج
شغي العمزة
ثم اش ج آخي المعتمر متجها نحو المسعى الذي فيه الصفا
والمروة ، وهما الجبلان اللذان كانت تصعد عليهما أقنا هاجر
زوج ابراهيم عليه السلام ، حين تركها إبراهيم لضا أمره ربه
بذلك ، فاشتد بها وبابنها إسماعيل عليه السلام العط!ث!،
فصعدت الصفا لتبحث عمن تسقيها الماء ، ثم نزلت من الصفا،
حتى إذا ما مشت قليلأ بدأت تسارع الخطى ، ثم بدأت تصشي
مشيآ عاديآ حتى وصلت المروة ، فصعدت لتبحث عمن يسقيها
وابنها الماء ، حتى أذن الله بالفرج ، وأنبع الماء من بين يدي ابنها
إسماعيل عليه السلام .
أخي المعتمر!
إذا دنوت من الصظ فاقرآ قوله تعالى : !ان ألفحقا وأئحرؤه من
شعإييآلث! فمن حبئ أتتيت آو آغتمر قلآنجاح عثي! آن ظؤف بهمأ
ومن قطوخما ضئرآ فإن ألئة شماكرلجيض ،ثوأ-ءة : 8* \) . (ر!اه ه!) .
تقوأ هذه الآية إذا دنوت مق الصفا قبل أن تصعد الجبل،
ولا تقوؤها إلا في هذا المكان وفي بداية المثموط الأول فقط،
الا بهاج في أ حكا م المعتمر والرائر والحافي
ولا تكزرها في كل شوط ، ثم اصعد الصفا ولا يجب عليك
الصعود لاخر الجبل ، وإنما تصعد قليلا حتى تستوي بك
الارض ، ثم توجه نحو القبلة وكتر الله ثلاثأ ، ثم قل : " لا إله
إلا الله وحده لا شويك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على S ل
شي 2 قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أئخز وعذ" ، وتضر عبذه ،
وقزم ا لأحزاب وحده " . (رواه مسلم ) .
يمزر هذا الذكر ثلاث مراليئ ، وتدعو بينهما بما شئت من
خيري الدنيا والاخرة ، وإن اقتصرت كل أقل من ذلك فلا حرخج
إن شاء الله تعالى ، ولا ترفي يديك إلا عند الدعاء ، وليس كليك
ر!هما حال التكباير ثلاتا.
ثم اترذ من الصفا !حها إلى المروة وأنت تمشي مشئا معتادا ،
تذكر الله وتدعو !ا يتيسر لك من الدعاء لنفسك وأهلك
وإخوانك ا!لسلميئ ، حتى تصل إلى بداية العلم الاخضر،
فحينئؤ تركضر ركضما شديذا حسب ما يتيسر لك ، حتى لمخغ
الغقتم الاخ!ر الاخر ، ثم تمشي مسشتا عادتا ، وتواصل السير
حتى تصعد المروة ، فإذا وصلت المروة وصعدتها فاستقبل
القبلة ، وقل !لما قلت على السصفا ، تحئز الله ثلاثآ ثم تقول :
الا بهاج في ا خكام المغتمر والرائر والخا تج
" لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على
كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ،
وهزم الأحؤاب وحده " ، ثلاث مرات إن استطعت ، تدعو
بينهما بما شئت مق خيري الدنيا والاحرة .
ثم انؤل وامشيى حتى تصلى الى الغقم الأخضر ، فإذا وصلته
فاركض ركضا شديذا حتى تصمل إلى العلم الأخضر الاخر ، ثم
أكملى مشيك كالمعتاد ، إلى أن توقى الصفا.
وهكذا تكئمل شغيك على هذه الصفة سبعة أشواط مبتدقا
بالصفا ، وصنتهتا بالمروة ، فيكون ذهابك من الصمفا ألى المروة
شوطا ، ور!وعك مق المروة إلى الصفا شوطا أخر.
ولا حرج عليك أخي المعتمر إذا بدأت السعي ماشتا ثم تعمت
وشعرت بالارهاق أن تمسؤيح ، ويجوز لك أن تكمل سعيك
بالغزبة.
وإذا أدركتلى الصلاة وأنت تسعى فصل ثتم واصل ال!عي مق
حيث وقفت.
ويستحئما لك أن تكون متطهرآ أثناء المممعي ، ولو سعى
المعتمر وهو على غير طهارة أجزأه ذلك ، وهكذا المرأة لو حاضت
الابهاج في ا خكا م الفعتعر ولملراير والخاج
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أو نفسسور بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك ، لأن الطهارة ليست
شرطا في السعي ، وإنما هي مستحبة.
آخر أعمال العمرة
إذا أتممت أخي المسلم السعي سبعة أشواط مبتدئأ بالصفا
وهنتهيآ بالمروة ، فإنك تحلق ذكر رأسك إن كنت متمتعأ وكان
وقت الحج ليس قريمآ ، وإنما بينك وبينه مدة يطول فيها شعر
رأسك ، وإلا فإنك تقصره إن كان وقت الحج قريمآ ، ولا بذ قي
التقصير من تعميم جميع الرأس ، ولا يكفي تقسصير بعض! كما
يفعل بعض الناس .
والمرأة تقضر من شعرها من كل قرن قدر أنملة وهي ما
يقارب رأس الاصبع.
فإذا حلقمت أو قضرت أخي الحاج فإنك تكون قد أتمدت
عمرتك وأديت نشكك كشما أمر الله عز وجل ، وكما سن
رسوله محمد !ي!ة ، وبعد ذلك لمجل لك كل شيء حرم عليك
بالإحرام ، فتلبسر ثيابك المعتادة ، وتتطي! ، وتحل لك
زوجتك ، وهكدا سائر عظورات الاحرا! .
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لكن إن كنت أخي الحاج قارنآ أو مفيردآ ، فإنك لا تحلق شعر
رأسك ولا ئقضره ، وإنما تبقى على إحرامك حتى تحل من الحج
بعد التحلل الاول يوم النحر.
الابهاج في أخكام المعتعر والرأير والخاقي
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أعمالى الحاج يوم الئؤوية الثامن من ذي الحجة
إذا كان يوم التروية فإنه يستحب للمتمتع الذي أحل بعد
المحمرة أن يخرم ضمحى من مسكنه الذي هو فيه ، وكذلك من
أراد الحج من أهل مكة فإنهم يخيرمون من بيوتهم.
أما القارن والمفيرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فإنهم باقون
عل إحرامهم الأول .
فيلبس المتمتع ومن أراد الحج ذلك اليوم إحرامه ، ويفعل
كما فيعل عند الميقات من الاغتسال والتنظف والتظيب
ونحوها . ثم ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلأ : " لبيك حجا " ، ثم
يشرع في التلبية قائلا : " لتيك القهئم لتيك ، لبيك لا شريك لك
لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " .
ويتوجه جميع الحجاج في هذا اليوم إلى صعيد منى المبارك قبل
الزوال ، سواء أكانوا متمتعين أم قارنين أم مفيردين ، ويضفون بها
الظهز والعصر ، ركعتين ركعتين في كل صلاة في وقتها ، وكذا
يصلون المغرب ثلاث ركعات في وقتها ، والعشاء ركعتين في
وقتها ، وفجر اليوم التاسع ركعتين.
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ويستحب لك أخي الحاج أن تبيت بمنى ليلة عرفة كما فعل
نبيك محمد ! ، فإذا صليت الفجر فإنك تنتظر !تى تطلع
الشمس ، فإذا طلعت فإنك تمممير مق منى متحها الى عرفات
ملتيا أو مكتزا .
الا بهاج في اخكا م الفعتعر والرأ ئر والحاج
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أعدالى الحاج يوم عرفة التاسع من ذي الخجة
يوم عرفة يولم مبارك أقسم الله د5 قي القرآن لكهـثرة خيره ،
ونزول الملائكة والرحمة فيه ، وما رئي الشيطان أحقر ولا أصغر
منه في يوم عرفة.
إذا وصلت أخي الحاج إلى عرفة فإنه يستحب لك النزول
بنمرة إلى زوال الشمسر إن تيسر لك ذلك كما فعل نبيور عمد
!! ، وإن لم يتيسر لك النزول بها فلا حرج عليك أن تنزل في أ ي
مكان داخل حدود عرفة المبئتة لك بالعلامات واللوحات
ا لإرشادية.
!نتقف بعرفة من طلوع الشمس حتى غروبها ، وتقفيي وقتك
كله تلبية ودعاء واستغفارا وذكرأ ، فاذا ؤالت الشمممر ودخل
وقت صلاة الظهر سمن للإمام أن يحطب خطبة يبتن فيها ما يشرع
للحاج في هذا اليوم وما بعده ، ويعظ الناس ويذكرهم بأحكام
الاسلام وما يجب على المسلم لربه ولأهله وإخوانه المسلمين ، كما
فعل نبينامحمد! .
ثم تصلى أخي الحاج الظهر والعصر قصرا وجمعآ في وقت
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الظهر بأذان واحد وا!امتين ، ولا تصلي قبلهما ولا بينهما
ولا بعدهما شيئآ.
أخي الحاج !
إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في العبادة هذه اللحظات ،
ولا تقؤت هذه الفرصة العظيمة ، وأكير من الذكر والدعاء ،
والتسبيح والتحميد والتهليل ، والتوبة والاستغفار ألى أن تغرب
الشممس ، وارفع يديك حال الدعاء مستقبلأ القئلة ، وحالك
الخضوع والذل والافتقار لخالقك ومولاك ، واسمع قوله ك!:
" خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبئون من
قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو
على كل لثيء قدير " ، واسأل رئك من خيري الدنيا والآخرة .
واحذر أخي الحاج من كل عمل يضتع عليك الاخر والثواب
في هذا الموقف العظيم.
الا بهائج في أ حكا م الفعتمر والرا ير والخاتج
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من أخطاء الخخاج يوم غزفة
يقع بعض الحجاج يوم عرفة في أخطاء 4 نذكر لك أخي الحاج
بعضهالتسلم منها:
. تئنرل بعضر الحجاج خارج حدود عرفة ، مع أنها محذدة
بأعلام واضحة 4 وتمذل لهم جهود في توعيتهم وإرشادهم،
لكن لاستعجالهم وحرصهم على الخروج من عرفة مبكرين
ييضيعون هذا الركن العظيم ، وقد قال غ!ي!ه " الحج
عرفة " . (روأه ءبوداود وال! مذي ) .
. يتكلف بعض الخجاج الصعود للجبل ، ويتم!حون به
وبأحجاره ، ويعتقدودن أن له مزية وفضيلة توجبذلك،
وهذا من اليذع التي يجب تجنبها ، والواجمب أن يقف
الخجاج داخل حدود عرفة في أي مكان منها.
. ينشغل كثير من الحجاج يوم عرفة بالضحك والمزاح
والكلام الذي لا فائدة منه ، ويتوكون الذكر والدعاء
والاستغفار في هذا الموقف العظيم.
. يستقبل بعض الحجاج الجبل حال الدعاء ويجعلون القبلة
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خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو شمائلهم ، وال!تة أ ن
تحبعله بينك وبين القبلة إن تيسر لك ذلك ، وإن لم يتيسر-
وهو الغالب هذه الأيام لكثرة الزحام - فالسنة استقبال
القبلة حال الدعاء وأن لم يكن الجبل أمامك.
. ينصرف بعض الححاج من عرفة قبل غروب الشمسى وهذا
غير جائؤ ، فينبغي للحاج ألا يخرج من عرفة حتى تغرب
الشمس ، تألمميآ بالنبي !ي! الذي قال وهو يؤدي أعمال
الحج ة "خذوا عني مناسككم " .
. بعض الححاج يسوع في انصرافه من غزفة وينشغل عن
التلبية ، وكل قضه أن تصمل إلى مرديفة في أسرع وقت،
والأؤلى أن تميمير الحاج وعليه السكي! والوقار ، ي!ئرع في
موضع السرعة ، ويطمئن في موضع الزحام ، وشسعاره في
كل ذلك التلبية.
الا بهاج في اخك! م المغتمر والرا ئر والخاج
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المبيت بمرديقة
بعد غروب شمسر يوم عرفة المبارك تسير مواكث الحجيج
باتجاه مزدلفة ، وأول ما تبدأ به أخي الحاج فور وصولك مزدلفة
صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصزا ، فتصير المغوب ثلاث
ركعات ، والعشاء ركعتيئ ، وتبيت تل! الليلة في مزدلفة،
واحرص أن تنام مبكرأ لتكون نشيالا لاداء مناسك الخج يوم
النحر ، فإذا طلع الصبج فصل الفجر مبكرا ، ثم قف عند المشعر
الحرام وهو جبل في مزدلفة ، وقد بني عضده مسجد يشاهده
الخحاج ، أو قف في أي مكان من مزدلفة واستقبل القبلة ، وادع
الله وكئزه وهلله ووحده ، وأكثر من الدعاء رافعآ يديك،
واستمر على ذلك حتى تم!فر جدا .
فإذا أسفر الصباح جدا فادفع أخي الحاج من مزدلفة إلى منى
قبل طلوع الشمسر إن تيسو لك ذلك.
وال!نة أن تلتقط من مزدلفة سبع حصيات فقط ولا تزيد؟
لترمي جمرة العقبة يوم النحر ، أما باقي الحصى فإنه يؤخذ من
منى ، هذا هو الافضل ، ومن أي موضع أخذت الحصى أجزأك
ذلك ، وأما اعتقاد كثير من الناس أن حصى الجمرات لا يلتقط
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إلا من مزدلفة فإنه اعتقاد غير صحيح ، والصحيح أنه يجوز من
مزدلفة ومن منى.
وهذه الح! أكبر من حبة الحمصر قليلأ ، وقد نهى النبي غ!ي!
عن الغلو في الدين والزيادة في حجم الحصى " (!وأه ادخسطكأ؟ابو ماجه ؟ أحمد
5 غسهـ3 ، *ضححه ا!!ب/ني) .
فإذا أخذت حصى الرمي من مزدلفة قميز - أخي الحاج -
برعاية الله إلى منى ، وأكثر من التلبية في سيرك ، ويستحمث
الاسراع قليلا إذا وصلت وادي محمتر وهو واب بين مزدلفة
ومنى ، لكن بدون أذية لأحد ، كما فعل نبئك محمد ووك! . (؟؟51
كسئم) .
وقد رخص النبي لمج!ي! ليلة مزدلفة وهي ليلة العيد للنساء
والضعفاء والصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة آخر الليل بعد مغيب
القمر لرمي جمرة الغقبة قبل الفجر ، حين يبقى من الليل ربعه،
أو قريما من ذلك . (أطديث عد البحاري ومسدم !-ضهـعد !بي دا" ده النساسي) .
وهذا الحكم خاصئ! بهؤلاء ، أما الرجال الذين يتحملون
الزحام فالواجب عليهم الرمي بعد طلوع الشمس اقتداء بالنبي
محمد !يط.
لملا بهاج في أ خكا م المعتمر والرا ير والخاتج
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أعددال الحج يوم الئحر العاشر من ذي الحجة
يوم النحر هو يوم عيد للمسلمين في جميع بلاد الاسلام ،
فيمستقبلونه بمشاعر الفرح والسرور ، وهو يوم الحسج الاكبر؟
يقا يقع فيه من أعمسال الحح الكئيرة ، كالرمي والنحر والحلق
والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة .
فإذا وصلت أخي الحاج إلى منى صبيحة يوم النحر فإنك تقوم
بأعمالي أربعة هي:
أولأ : ائجة إلى جمرة العقبة وهي الجصرة الكبرى الاخيرة مما
يلي مكة ، واقطع التلبية هناك ، واجعل منى عن يمينك والقبلة
عن يسارك وجمرة ال!عقبة أمامك ، ثم ارمها بسسبع حصيات
متعافباث ، وكتز مع كل حصاة .
وهذه هي الجمرة الوحيدة التي ترمى ضحتئ ، أما بقية
الجمبرات فإن الرمي لا يكون ألا بعد زوال الشمس!.
ولا لمجوؤ الزيادة على سبع !صيات ولا النقص منها ، واحذر
أخي الحاج من الغلو ، فإن بعض ا-لحاج يرمي بحجارة كبس!يرة
وبالاخذية ونحوها ، واحذر من التزاحم والتقاتل وأذية إخوانك
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المسلمين عند الجمرات من أجل الرمي ، فإن الله لم يجعل عبادته
وطاعته بأذية إخوانك المسلمين.
واحذر أخي مما يفعله بعض الناس من رمي الحصى جميعا
دفعة واحدة ، ومن فعل ذلك فإنه لا يحسب له إلا حصاة
واحدة ، وعليه أن يأخذ مما حوله من حصى ويتم رميه سبعأ،
وكذا من فقد شيئآ من الحمى أو فقدها جميعآ فيلتقط الحصى من
المكان الذي هو فيه ولو كان قريبأ من الجمرة .
واحذر كذلك مما يفعله بعض الحجاج عند رميهم للحمرات
حيث ئضدزون أصوائا وشبا ولثمتما ، اعتقادا مثهم أنهم يرمون
الشيطان ، وهذا اعتقاد باطل ، فالجمرات ينبغي أن ترمى بسمكينة
ووقار وملازمة للذكر والدعاء ، وإنما لشرع رمي الجمرات
لإقامة ذكر الله.
وتخر أخي الحاج الرمي في الحوض ، وما يفعله بعض
الحجاج من تكلف رمي الشماخص ، وقد تخرج الحصاة عن
الحوض فهذا مق أخطاء الحجاج ، والمطلوب إسقاطها في
الحوض لا ضرب العمود .
ثانيأ : إذا فرغت من الرمي فاذبح الهدي إن كنت متمتغا أ و
الايهاج في احكا م! المعتمير والرائر والحاج
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قارئا ، وكل مئه وت!مذق وأطعس الفقراء ، واهم مئه لمن تح!،
سواء كسالن ذبح الهدي في مئى وهو الأفضل ، أو في مكشة،
ولا لذبج خاركت! حدود مكة.
ئالثأ : إذا فرعث من ذبح ا!دي أو ئحره ، فاخيق شسسعر
رأسك أو فضئره ، والحلق أفضل للرحال ، لائق الئبي !ي!ه دعا
بالمغفرة للمحلثر للالا ، فما J : " الله!م اعمر للسمحلكر ، اللهم
اغفر للمحققين ، الففغ اعفر للمحلفين " ، ئم دعا للمقضرين
مرة واحدة . (سوا! البخاري وملم ) .
والمرأة ئقضر من شسعرها من كل قسرلن فدر أئسملسة وهي
ما بقارب رأس الاصبع.
أخي الحاخ!
إذا رميت !رة العقبة يوم الئحسر ، وحلفت أ! قصرت فإئة
يباح لك كل شي؟ حرم عليك بسالاحرام إلا الئساء ، ويسد!
هذا : الئحفل الاول .
وعثدئذ ل!شن لك أن لمئظ! ولمطمب وثلبسر! أحسن لحابك.
رالعا : أدا !رع! أضي الحاج من الرمي وذبح ا!دى ،
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الا بهاج في ا خكام الفعتمر والرأ ئر والخاتج
والحلق أو التقصير ، فتوجه إلى مكة للظواف بالبيت ويسمى هذا
الطواف طواف الافاضة أو الزيارة ، وصفته كصفة طواف العمرة
أو القدوم الذي سبق وأن بيناه لك ، لكن ليسى فيه رمل
ولا اضطباع ، فتطوف وأنت متطقر وعليك ثيابك ، فإذإ انتهيت
من الطواف دنصل الركعتين خلف المقام ، والغالب أن الحاخ
يصع!ث عليه الصلاة خلف المقام لكئرة الزحام ، فالاولى أن يبتعد
قليلا ؟ كي لا يؤذي الطائفين ولا يؤذونه ، واشرب من ماء زمضم
ك!ما سبق بيانه ، ثم اخرج إلى المسعى للسعي بين الصفا والمروة
سبعة أشواط كسعي العمرة الذي بيناه لك آنفآ ، وهذا السعي
يجب على المتمتع لا! سعيه الاول كان لعمرته ، أفا هذا ال!ئمعي
فهو سعيئ الحج.
أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد ، فإن كان قد
سعى هذا السعي بعد طواف القدوم فإنه يكفيه عن السعي بعد
طواف الافاضة يوم العيد ، وابئ لم يكن القارن والمفرد سعيا بعد
طواف القدوم فإنه يجب عليهما سعي بعد طواف الافاضة.
ويجوز لك أن تؤخر طواف الافاضة يومآ أو يومين أو تجعله
مع طواف الوداع إذا انتهيت من مناسك الخج وأردت الخروج
الا بهاج في احكا آ المعتمر و/لرايو والحاج
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من مكة ، ويكون طوافا واحذا .
أخي الحاج !
إذا رمي!سا جمرة العقبة ، وخققت أو قضرت وطفت طواف
الافاضة وسعيت بعده إن كنت ممن يجب عليد السعي ، فإنه
بذلك تحل لك كئيشيء خرم عليك بالاحرام ح!تى النساء ،
ويسمى هذا : التخيلل الثاني.
والافضل أخي الحاج ! أن ترتب هذه الأمور الاربعة كدا
أوردناه لك ، فأو، ترمي جمرة العقبة ، ثم تنحر أو تذبح ، تم
تحلق أو تقضر ، ثم تطوف بالبيت وتسعى بعده إن كنت
متمتغا ، أو كنت قارئا ، أو مفيردا لم تسغ مح طواف القدوم .
هكذا فعل فبيذ محمد !ياله تما حخ حخة الوداع .
لكن إن قذ!ما بعض هذه الامور الاربعة ع! بعضيي فلا حرج
عليك وححك صحيح إن شاء الله تعالى ، فقد تتابعت الأسئلة
على النبي !ياله من الصحابة يوم النحر فمعضهم قذم الحلق على
الذبح ، وبعضهم قذم الطواف على الرمي ، وهكذا ، وكان !ياله
مجيبهم ب: " افغل ولا خزج " . وهذا من تيسير الله على عباده
ورحمته ورفقه بهم ، فالقهغ لك الحمد على ما ي!رت وشرعت.
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الابهاج في ا خكا م المعتمر والرأ ئر والحاتج
أعمال الحاج أيام التشريق
أخي الحاج !
قيلائم التشريق هي : اليوم الحادي عشر ، والثاتي عمثر،
والئالث عشر ، وهي أيام أكل وشرب ، وذكير دله تعالى ، فلا يجوز
صيامها إلا لمن لم يجد الهدي ، ومجب غليك أضي الحاج في هذه
الأيام ما يلي:
أولأ : المبيت بمنى ثلاث ليالي ، أو ليلتين إن كنت متعجلا،
والمبيت الوا!ي!ط هو البقاء بمنى أكثر الليل سواء من أؤل الليل أ و
من آخره ، لكن الأفضر البقاء في منى كل الليل وعدم الخروج
منها ليلا أو نهارا إلا لغرض خاص كالطواف والسعي ، ثم يعود
الحاج إلى مقز إقامته.
ثانيآ : رمي الجمرات الثلاث كل يويم بعد زوال الشمس!،
ولا يجوز الرمى قبل الؤوال ، لأن النمى !ع لم يرم إلا بعد
الزوال ، ولو كان جائزا لفعله تيمعميرا على أمته ، وصفة رمي
الجمرات الثلاث كالتالي:
ا - ابدأ بالجمرة الاولى وهي القريبة مق صسجد الخيف،
لملا بهاج في ا حنها م المعتمر والرائر والخاج
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فارمها بسبع حصيات متعاقبات ، وارفع يدك بالرمي مع كل
حصاة ، وكتر بعد كل حصا؟ ترميها ، وتأكد من وقوع الحصى في
الحوض ، فان لم يقع في الحوض فإنه لا يجزئ ، ثم تقدم وابتعد
عن الزحام قليلا ، واستقبل القبلة وارفع يديك طويلأ داعئا الله
بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة .
2 - ثم اتجه للخمرة الوسطى وارمها بسبع حصيات
متعاقبات ، ئكتز مع كل حصاة ، ثم تقذئم وابتعد عن الزحام
قليلآ واستقيل القئلة وارفع يديك داعئا دعاء طويلأ.
3 - تيم اثجة لجصرة العقبة وارمها بمسبع حصيات متعاقبات ،
ئكتو مع كل حصاة ، ولا تذع بعدها ، وإنمسا تنصرف لمكان
إقامتك حمتى يومك التالي.
ثم ارم الجصرات الثلاث في اليوم الثائي عشر يعد الزوال كما
صنعت قي اليوم الاول ةطافا.
فإن كنت متعخلأ فتحرج من منى قبل عروب اليوم الثاني
عشر وتتجه إلى هكة لطواف الوداع 4 وإن أردت التأخر فتبيست في
منى ليلة الثالث عشر ، وترمي بعد الزوال من ذلك اليوم
الجمرات الثلاث كما تقدم .
الا بهاج في أ خكام الفعتجر والرا ئر والخاج
وي!تمن لك أخي الحاج في هذه الأيام التكبير بعد الصلوات
المكتوبة ، والاكثار من ذكر ألله تعالى ليلا ونهارا ، عند الذبح
والأكل والرمي ، وفي كل حالاتك.
الإ بهاج في أ خكام المعتمر والرأ يو والحاتج
51
طواف الوداع
هاهي قوافل الحجيج تستعد للر!يول من أرض المشاعر
المقدسة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج كاملة كما أمر
ربهم وأمر رسوله صع!.
ونهاية رحلتهم المباركة بطواف الوداع ، الذي هو آخر
واجبات الحج لمن أراد الخيروج من مكة عاتذ الي وطنه وقد قال
نبينا محمد ! : " لا تئفرن أحد حتى يكون آ!ر غفده بالبيت " .
(؟وأ 3 مسلبم)
وقد رخص للحائض والئقساء في ذلك ، فيجوز لهن ترك
طواف الوداع ، أما غيرهن فلا لمجوز له ترك طواف الوداع .
وصفة طواف الوداع كصفة طواف العمرة تماقا ، إلا أن الحا!
يطوف بثيابه المعتادة ، ولا يسن له الومل ولا الاضطباع ، وصل
أخي الحاج بعد الطواف خلف المقام ركعتين.
ثم اخرج من المسجد الحرام وقل دعاء الخروج من المسجد
" بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهغ إني أسألك
من فضلك " . (تاقدم تخويجه ، ه!وله عند ابن السخي وحسته أ!لباقي ، " آكأه عنهد مسلم ) . تم
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الا بهاج في ا حكا م المعتمر والرا ئر والخاتج
غادر إلى بلدك تحوطك السلامة والرعاية من الله ، وإن أدركتك
الفريضة أو أردت أن تصلي وتتنفل بعد طواف الوداع فلا بأس ،
لكن عليك ألا تطيل المقام ، ولتحرص أن يكون طواف الوداع
هو آخر مقامك بمكة.
الا بهاج !ا أ حكا م الفغتمر والرا ئر والخافي
نهلارة هسجد رسول الله ع!ب!
or
أخي المسلم!
وحين من الله عليك بتمام حخك والصلاة في المسحد الحرام
الذي تعدل الصلاة فيه مائة ألف صلاة !نيما سواه ، فإن مين إ!لام
هذا الفضل العظيم زيارة مسجد رسول ألله !ي!ه في طيبة الطيبة،
المدينة المباركة ، مهاجر رسول الله لمجي! ، فتؤدي الصلاة في المسحد
النبوي الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه من المساجد
إلا المسحد الحرام ، وئذكرك أخى المسلم بأمور ؟
أولا : زيارة المسحد النبوي الطاهر ليس لها علاقة بالحج،
فهي لي!سمت من واجباته أو أركانه ، وهي مستحبة طوال العام ،
وناس! الحديت عنها هنا ؟ لوجودك في بلاد الحرمين الشريفين،
أما الحديث الذي يقول : " من حخ ولم يررتي فقد جفاني " ، فإنه
حديث موضوع لا يسصج عن النبي !ي!.
ثانيأ : أخي الزا!ر! إذا دخلت المسجد النبوي الشريف
فيستحمث لك أن تقذم رجملك اليمنى عند الدخول وتقول :
" أعوذ بالله العظيم ، وبوج!ه الكريم ، وسلطائه القديم ، من
 
الإ بهائج في اخكام الفعتمر والرأ ير والخاتج
شيطان الرجيم ، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
فهئم افتح لي أبواب رحمتك " . (تقدم ! يجه) .
ثمال!آ : تصلى ركعتين تحية المسجد النبوي ، كمعمائر المسماجد،
-عو فيها بما تشماء ، والأفضل أن تفعل ذلك في الروضة
شريفة ، وهي : ما ب!ن منبر النبي !ياله وحخرته (التي فيها قبره )
!ن ، لقوله !ي! : " ما بين بيتي ومئبري زؤضة من رياض
لمجنة ، ومئبري على حؤضي " . (ر؟ اه البخاري " مسلم ) .
فإن لم تتمكن أخي الزائر من ذلك فصل الركعتين في أئ مكالب
كون مناسبآ داخل الحرم .
رابعآ : ثم اذهب أخي الزائر إلى قبر النبي مج!ي! للسلاآ عليه؟
ثف أمام قبره مجت! بأدب ووقار وخفض صوت ، ثئم سلم عليه
جم! قاتلآ : " السلام عقيك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، الفهئم
!ل على عمد وعلى آل محمد كما صفيت على إبراهيم وعلى
سا إبراهيم إنك حميد مجيد ، الفهئم بارك على محمد وعلى آل محمد
مما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " .
وإن قلت : " أشهد أنك رسول! الله حقا ، وأئك بفغت
!وسالة ، وأذيت الأمانة ، وجاهدت في الله حق جهاده ،
الا بهاج في ا حكا م الفغتعر والرأ ير والحافي
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ونصحمشا الامة ، فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جؤى نبيآ-
أمته " ، فلا بأس ، لا! هذا كله من أوصافه ع!ي!ه.
ثم تقذئم قليلأ فسفغ عل أدب بكر الصديق رضي الله عنه وادلم
له بما يناسبه من الرحمة والمغفرة وخير ما تجد من الجزاء الحسنم
له ، ثم تقذئم وخذ ذات اليمين قليلأ فسقم عل عمر بن الخطاب
رضي الله عنه ، وادغ له بما يناسبه من الرحمة والمغفرة وخير هـ
تجد من الجزاء الحسن له.
خامسأ : أخي الزائر! يفعل بعض زائري المسجد النبو؟
بعض الالمحعال المخالفة اتعاليم قدوتهم محمد ! الذي يطيعونهؤ
أوامره ونواهيه ، فاحذؤ أن تكون من المخالفين لستته ، فإ(
بعض الزائريق يتقرب إلى الله بمسح الح!رة أو شتاكها ، ويحاو(
الطواف حولها ، وبعضهم يسأل الرسول قضاء حاجته أو شفا
مريضه ، ونحو ذلك ، ، هذا كله لا لمجوز ، ولو كان حقا لامرت
به !ي!ه ، ولقغله الصحابة من قبلنا رضوان الله عليهسم جميعا.
سادسآ : المرأة لا لمجوز لها زيارة قبر النبي غ!ي!ه ولا قبر غيره
لكن المرأة تزور المسجد النبوي وتتعبد الله فيه ، وئ!لم عل النبي
!" وهي في مكانها فيبلغه ذلك أينما كانت.
الإ بهاج في أ حكا م الفعتمر والرأ ير والخاقي
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سمابعآ : أخي الزائر! ما دمت في المدينة النبوية فيسن للرجال
زيارة قبور أهل البقيع ، ومنم الخليفة الثالث عثمان بن عفان ،
وقبور شهداء أحد ، وقبر حمزة رضي ألته عنهم جميعا ، فقد كان
النبي !ي! يزورهم ويدعو لهم ، وكان يقول إذا زارهم : " السلام
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم
لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، نسأل الله لنا
ولكم العافية . (هذا الدعاء مجموع ص! حديثيركديه! عكد سسدم) .
ثامنآ : أخي الزائر ، أختي الزائرة ! من الأماكن التي تمثرع
زيارتها مسحد قباء ، فقد كان النبي ! يزوره راكتا وماشمتا
ودصلى فيه ركعتين . (ر؟ اه الخاشتي وسسلم مق حديث أدبئ عمر) .
وجاء في فضل الصلاة فيه : عن سهل بن !نيف قال + قال
رسول الله غ!ي! : " من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء دنصلى فيه
كان له كأ جر عمرة " . (رواه الخساثى وابن ساجه ، و!-حد وأحماكم ، وصححه أ!دباق) .
أخي الحاج والمعتمر!
في ختام هذا الكتاب نوصيك بعدد من الوصايا لعل الله أ ن
ينفعك بها في رحاب البيت الطاهر ، هي مما يعين على الطاعة
ويبامحد عن المعصية.
الا بهاج في ا حكا م الفعتاير والوا ئر والحاقي
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أولأ : احرص على أداء الصلوات الخمس! في المسحد الحرام ،
وألزم نفسك الحضور ممكرأ ، وحاول ما استطعت التدبر
والخشوص! في صلاتك.
ثانيا : قراءة القرآن من أعظم القزب إلى الله ، فاجعل لنفسمك
في حخك وعمرتك هذه أجزاء تقرؤها ، ترتبها حسمب ما يتيسر
لك.
ثالثأ : الصلاة في المسجد الحرام تعدل هائة ألف صلاة فيما
سواه ، فالله الله في الحرص على النوافل والسنن ، ولقد جاء رجل
إلى رسول الله ! وسأله مرافقته في الجنة فقال !ي! : " أعتي على
نفسك بكثرة ال!جود " . (رواه مسدم) .
رابعأ : ومن الخير أن تحافظ عل أذكار الصباح والمساء ،
فحاول حفظ هذه الأذكار ، عن طريق بعض الكتب
والمطويات التي كتبت في ذلك ، منها : ما سظره الشيخ بكر بن
عبدالله أبو زيد ، عضو هيئة كبار العلماء .
خامسآ : احرص على حسن الخلق وحسن التعامل ، واحذر
من لسانك أن يذكر أحذا بسوء من غيبة أو نميمة أو كلايم بذيء ،
واعلم أن المعصية في مكة أغلظ وأكبر عند الله من المعصية في
oA
الإ بهاج في أ حكا م الفعتمر والرأ ير والحاتج
مخيرها.
سادسآ : بادر أخي الحاج والمعتمر بالتوبة إلى الله ، وافتح
صفحة جديدة من حياتك !طلؤها بالايمان والعمل الصالح،
ولتكن هذه الرحلة المباركة باب خير يقربك إلى خالقك ومولاك
سبحانه.
وفي ختام هذه الرحلة الايمانية العطرة الزكتة ، فإن إخوانكم
في (الرئاسة العامة لثممؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي )
يسألون المولى عو وجل أن يجعل حخكم مبرورا ، وسعيكم
مشكوزا ، وذنبكم مغفورا ، إنه سبحانه سميع قريب ، رحيم
!يب.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
الا بهاج في أ حكا م الفغئجر والرا يهر والخاتج
ئقة من أذجمتة الفرآدب الكريم
وصحيح ال!ئة الشريفة
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مال!زقتا ظاتنا آ!همهـستا وإن لؤ تغفر قا وتزخضثا قكؤتق ين
آتخئيويق مهو.
لإتقتل جمتا إتذ آئت آلتمجيغ أئغييؤ ثم.
!ثوؤتمب لخيتآ إبك أشآ آلت!الب ألزجيص سثم.
لأؤلث آخعقبئ مفيور آلضلؤو ومن دزتيئ وشا و!س!
دغآ ث!.
(زيت أؤزغتئ آق أكئتكر يغضتتىبر آلتئ آشه لمحن ؤعلنى قرلدف ؤآن
آ!ل ضتيختاترضحش! هه!.
(زب آش!خ ي! صعذوى 3!"3 نم وءقيتزلة آقيلى " ؤآضفل عقذ يهأ لتمتايئ 7،ءأ
تققفرأ فولي ثو.
!؟ؤشآ ءاشا يهت لذتذ زحمة ؤقيئ تجا من آميرتا ؤشذا مهم.
!ؤلب آعود لك من همزل! آلهـمئممطؤ لا"/ وأغوذ بك ولب أن
ص"2،
!!يق ى!.
لألحزتتآ ، تؤاجذقآ إن تخيميتآ آؤ آخطآتاج ؤثتا ؤلا !تخيئ غتي!تآ
إصرا كقما محقتتهو خمه آثديئ في قتيتأ زتحا ؤلا تخجقتتا
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قا،ظاقة تتا بهممط ؤآغف عتا ؤآغمر تتا ؤآزخضنأ آنت مؤقتا
قآنمحرتا غلى آتق!و آئ!مر!نى مبهو.
. مال! رشا لاورلر!غ فلوتتا بغذ إد هد!لتنا وقمت تتا !ن لانئا رخضة إتك آشة
آئؤقاله ث!.
. مال! وبنا آصحرف عئا عذاب جهغ إت عذابها ؟نه غراما ! "
إتقاشآءتام!تقرآومقاقا دلمس.
. لأوشا همب لا مق أرؤنجا وذريخحئا قرة أعثى وآخفلنا
لقم! إماقا بمو.
. لأ!زشآ ءا!ا في آلذيا حتئمتة ؤفي آلأخؤؤ صخة ؤدتا
غذ ات أفايى ؟!.
. (1 القهثم إني آعوذ يك من !تنة التاو ، ؤعذالب التاو ، وفتنة
الق!نن ، ؤغذاب الت!ب ، ؤشتز !تتة الجتى ، ثدتتز !تت! الققير،
القهغ إفي آغوذ بذ من شص فتنة الضيميح الذخال ، القهغ
اغميحل قلبي بماء الثلج والتزد ، وتق قلبي من الخطايا كما
نقيت الثوب الائيض م! الذتس ، وبامحد بينى وبين
خطاياي كما باعذت لإث المشوق والمغرب ، القهخ إفب أمحوذ
بك !ن ! لك!ل وا لقة ثم ثا لمغزم " . (كأوأ 3 !سبش ش ف ه سس!-! .
الابهافي في احكا م المعتمر والر/ئر والحاج
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" القهئم إني أعوذ بك من ائغختر ؤالك!ير ، ؤالحئني
ؤالهزيم والبخل ، وأعوذ يذ من غذاب القئير ، ومن لمحتتة
المحتا وا لمما قي " . (رواه البخاشى ومسلم ) .
" القهغ إني أعوذ بك من خهد ائتلآء ، ؤدرفي الشقاء ،
وشوء ائدضاء ، وشماتة ا لأغداء " . (وواه اليخاشي ومسلم ) .
1أ القهستم آصيج لي بييي الذي هو جمضسمة آميري ، ؤآصيج لي
؟ئتاقي التي فيها ققاليي ، ؤآصيج لي آيخزيب التي فيها
ققادى ، واجعل امحتاة يختاذة لي في كل خئر ، واجعل اتؤت
راخة لي من كل دت!ز " . (و!إه مسلم ) .
" القهغ إئي أسالك الهدى ، والئقى ، والغقاف ،
وا لجتى " . (ش واه مسد !).
" الفهئم آقي تفمصي تقواها ، وزكها أنت !ئي من زكاقا،
أنت ؤلئقا وقؤ،ها ، الفهغ إبي أعوذ بذ من جمفيم لا تئقع،
ؤجمن قفب ، تخشغ ، ومن تفسي لأ تشتع ، ؤمن دعؤ؟
لا يسهـتخآلب لها " . (ووا 8 كسلم ) .
" القهغ إني أعوذ بك من زوال يغمتك ، وتحؤل عاثتتور،
وفخاءة يفمتك ، وجميع شخ!طك " . (هـهـا، صسلم) .
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" القهئم أكير مالي وولدي ، وبارك لي فيما أعطيتني ، وأفي
حياتي على طاعتك ، وأحميمن غملي ، واغفر لي " . (1 وله في
البخاشي ومسلم ، من دعاء الكبهي جميم لأص! ، وآش 5 أشهـجه البخار قي في ا لأدب المفرد . والترمذي ) .
" ، إتة إلا الله الغطيئم الحييئم ، لا إتة إلا الله رث القرلتيى
الغطييم ، ، إتة إلا الله رث المتمموات ؤرث الارض ؤرلث
الغرشيى الكيريم " . (رواه البخا!ب !مسلم ) .
" الفهئم رحمتك أرجو فلا تيهفني إلى نفسي طرفة عين،
وأصيج لي شأني كفه ، لا إله إ لا أنت " . (!واه ابو داود وأحمد وحنخه
أ!لباني هـغ!هـه) .
" الفهئم إقب غئدذ ائن غئدذ ائن آقيذ تاجممتيي بتدذ ،
قاضيي ! حكمذ ، غذل !ن قضعاؤذ ، أشألذ بكل اسيم !و
لذ لتسفيت به تف!ذ ، أو أئرئته في كتابذ ، أو غفمته آحذا
من خفقك ، أو اشتأترت به في جمفيم ائغيب جمئذذ ، آ! تخغل
ائقرآن ربيغ قفبي ، ؤئور ضدري ، ؤجلآء حويب ، ؤدقات
همئ )) . (شواه أ حمد والحاكم ، وحمتنه ابت حبنى ، وصححه ا!لباني ) .
" اللهئم مضزفت القلوب صزدث قلوتنا عل طاعتك " . (كأىاه
مسلم ) .
الابهاج في ا حكام الفعتجر والوأئر والحاقي
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" القهئم إني أعوذ بك من شز سمعي ، ومن شز بصري ،
ومق شز لساني ، ومق شز قلبي ، ومن شز قيتي " . (رواه
أبوداود !النسائي والؤمذي ، وصححه الألبافي) .
" التهغ أني أعوذ بك مق فئكرات الاخلاق ، والاعمال ،
وا لا فو ا ء " . (رواه الؤمذي وابن حثان ، والحاكم والبمافي) .
" القهئم إتك عفو كريم تحمث العفو فاع! عتي " . (وواه
الترمذي ) .
" القهئم إني أسألذ مغتن الخيرات ، وترذ المئكرات ،
وخحما المساكين ، وأن تغفز لي وترخمني ، وإذا أردت فتنة
بقوم فتوقني مخير ق!فتون ، وأسألك حتك ، وحمت من
يحئك ، وحمت عمسل يقؤبني إلى حتك " . (رواه احمد والومذى
وا لحا كم ) .
" اللهغ إني آشمائهذ من ائخير ك!قسه ، مخا!ل! ؤآجيه،
ما غيمث منه وما لم أعقئ ، ؤآغوذ بذ مق المثئز كئه،
غاجل! ؤآجل! ، ما غيفت منه وما لم آعلئم ، القهسئم إني
آسالذ من خير ما شألذ غئدذ ؤتبئك ، ؤأغود بذ من شز
ما غاد منه غئدذ ؤتيئذ ، الق!هئم إني أشالذ الجتة وما قزقي
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إتيها من قؤلي أو غمل ، ؤآعوذ بذ من الئار وما قزت إتيقا
من قؤلي أو غمل ، ؤآشألذ ألن تخغل كل قضماء قضي! لي
خوا " . (ر و أه ابن ماجه ، " أحمد ، !احاكم ؟ صححه ثو افتهه الذهي) .
1أ القهئم احقطني بالإسلام قائما ، واحفظنسي بالاسلام
قاعذا ، واحفظني بالاسلام راقذا ، ولا تشمت بي عدوا
ولا حاسدا ، الفهئم إفي أسألك من كل خير خزائثه بيدك ،
وأعوذ بك من كل شؤ خؤائنه بيدك " . (!ض جه اخاكم !صحس، ضواننمه
أسذ-حمبي).
" الفهئم اقميمئم لنا من خمهـئمتيذ ما لمخول به بيننا وبين
قغاضيك ، ومن طاغيذ ما تسقغتا به خئتذ ، ومن اليقير ما
تقؤن به علينا قضائب الدنيا ، الاتهتم ضتغتا يأشماجمتا
وأئضايىتا ؤقؤايتا ما أختيتتا ، واخغفه ائؤارت منا ، ؤاخغسل
ثأرنا على من خملمنا ، وائمزنا على من عادانا ، ولا !ئعل
مصميتتتا في دييتا ، ولا تخغل الذئتا آكبز قسقتسا ، ولا قئلغ
جمفجتا ، ولا ت!لط غليتا من لا ترخمتا " . (!!أه أ أ!مدى واحاكم
" صحح! a " c حقه ا أ -حمبي) .
" القهئم إفي ظلمت نفسي ظلقا كثيزا ، ولا يغفر الذثوت
الابهاج في أحكا م المعتجر والوأ ئر والحاج
65
إلا أنت ، فاغمر لي مغفرة من عندك وارخمني ، إنك أنت
الغفور ا لرحيم " . (رواه اليخاوي !!سلم ) .
" القهتم إنا نسألذ موجتاقي رخمتك ، وغوائتم ضغفؤيذ،
وال!لآقة من كل إثيم ، ؤائغييمة من كل بز ، والفوز بالجنة
والنحاة من ا لنار " . (أخرجه الحاكم ؟ صححه ووإفثه الدهح!ثأ.
" القهغ اجعلى أوسغ رزقك علي عند كبتر ليشي ، وانقطغ
عمري )) . اص حه الحاكم رصححه الألمباني) .
" الفهسغ إني أعوذ بك أن أشيرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك
لما لا أعلم )) . (وواه أحمد وصححه الأدبافي) .
" القفئم إثي أسألك علفا نا!غا ، ورزقا طيئتا ، وغملأ
متقئلأ " 0 أوواهـ31 !احه 4 وصححه ا!لاق ) +
" اللهغ إني أسألك خير المسألة ، وخيز الدعاء ، وخير
النجاح ، وخير العمل ، وخير الثواب ، وخير الحياة ،
وخير الممات ، وثتتني ، وثقل موازيني ، وحقق إي!ماتي،
وارقغ درجاتي ، وتقئل صلاتي ، واغفر خطيئتي ، وأسألك
الدرجات العلى من الجنة ، القهئم إتي أسألك فواتج الخير
وخواتمه ، وجوامغه ، وأوله ، وظاهره ، وباطنه،
الا بهاج في ا حكا م المعتمر والرأ ئر والخاج
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والدرجات العلى من الجنة ، آمين ، الفهئم إني أسألك خير ما
آتي ، وخيز ما أفعل ، وخير ما أعمل ، وخير ما تالق،
وخير ما خمقر ، والدرجات العلى من الجنة . آمين.
. الفهئم إ ني أسألك أن ترفغ بكري ، وتضمغ وزري ، وتضلج
أمري ، وتطقز قلبي ، وتحضمن قزجي ، وتتؤر قلبي ، وتغفز
لي ذنبي ، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين.
. القهئم إني أسألك أن تبارك في نفسي ، وفي سمعي ، وفي
بصري ، وفي روحي ، وفي خلقي ، وفي خلقي ، وفي أهلي،
وفي محياي ، وفي مماتي ، وفي عملي ، فتقبل حسناتي،
وأسأ لك الدرجات العلى من الجنة ، آمين " . (!ض جه أحاك! ؟ صححه
و!اشته أ أ!دهبي) .
. " الق!هئم متذني بسمعي وبصري ، واجعلهما الوارت
مئي ، وانمزني على قن طلمني ، وخذ منه بتأري " . (1 ش!ح!
أت ! ثحذي ، واخ! كم ، !صححه ض واحقه الذحجي) .
. " القهئم افب أسألك غيشة نقئة ، وقيتة سوئة ، وقزدا غير
مخز ولا فا ضح " . (أش!جه اب!اهـفي أ !والد ! وا ألط!!ايى) .
. " الفهتم ضل غلى لمحفد وعلى آل لمحفد كما ضفيت على
الا بهاج في أ خكام المعتعر والرأ ئو والخاج
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إبراهمم وعلى آل إلراهحم ، إنك حممد مجما ، الفهئم بارذ على
محقد وعلى آل ئخقد كما باركت على إبراهيم وعل
آل إيراهيم إئك حميا هجيا " . (ووإه البخاري ومسلم ) .
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